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Cereri Mărci publicate în 24/11/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07432 17/11/2017 OANA ROXANA TABAN CUCERESTE LUMEA CU UN

ZAMBET

2 M 2017 07433 17/11/2017 British American Tobacco
(Brands) Limited

GLO

3 M 2017 07434 17/11/2017 SC SGPI SECURITY FORCE
SRL

SGPI SECURITY FORCE

4 M 2017 07435 17/11/2017 S.C. GERMAN TOP CARS
S.R.L.

GERMAN TOP CARS

5 M 2017 07436 17/11/2017 S.C. TURQUOISE STUDIO
DESIGN S.R.L.

TURQUOISE studio design

6 M 2017 07437 17/11/2017 UP CIPTRONIC SRL CASA CU CADOURI

7 M 2017 07438 17/11/2017 HAUFE LEXWARE REAL
ESTATE ROMANIA SRL

TransyITvania Valley Cluj

8 M 2017 07439 17/11/2017 SC MEDIRYO SHOP SRL-D Consumabile de top la preturi
mici Market MED

9 M 2017 07440 17/11/2017 EXPRESS TAXISS
EUROSERVICE SRL

COMPANIA DE TAXIMETRE
EXPRESS TAXISS

10 M 2017 07441 17/11/2017 SCANDIA ROMANA S.A. LITORAL

11 M 2017 07442 17/11/2017 Carrefour Romania SA TEXXY

12 M 2017 07443 17/11/2017 Carrefour Romania SA MODA CU CHEF DE VIATA

13 M 2017 07444 17/11/2017 CSU ŞTIINŢA BUCUREŞTI BUFNIŢELE DIN REGIE

14 M 2017 07445 17/11/2017 MOGUŢ JUNIOR SRL CUPTORUL FERMECAT

15 M 2017 07446 17/11/2017 HOSPITALITY BRANDS SRL Fabrica de papanaşi

16 M 2017 07447 17/11/2017 HOSPITALITY BRANDS SRL Micărie

17 M 2017 07448 17/11/2017 DANIEL BADEOAN DMBIKE let's ride together

18 M 2017 07449 17/11/2017 NYRVUSANO
PHARMACEUTICALS SRL

Nyrvusal

19 M 2017 07450 17/11/2017 THREE POINT MEDIA S.R.L. EVENTADOR
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(210) M 2017 07432
(151) 17/11/2017
(732) OANA ROXANA TABAN, STR.

ROMANITEI NR. 9, JUDEŢ
ILFOV; SAT OSTRATU, COMUNA
CORBEANCA, ROMANIA

(540)
CUCERESTE LUMEA

CU UN ZAMBET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2017 07433
(151) 17/11/2017
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET. 3, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
GLO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210) M 2017 07434
(151) 17/11/2017
(732) SC SGPI SECURITY FORCE SRL,

STR. VATRA DORNEI NR. 11, BL.
18, SC. 2, ET. 1, AP. 50, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SGPI SECURITY FORCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2017 07435
(151) 17/11/2017
(732) S.C. GERMAN TOP CARS S.R.L.,

STR. LUCEAFARULUI NR. 19,
SAT CHIAJNA, JUDEŢ ILFOV.,
COMUNA CHIAJNA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
GERMAN TOP CARS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătura
cu vânzarea de ţigări electronice, ţigarete
electronice, vaporizatoare personale şi arome
şi soluţii lichide pentru acestea, dispozitive şi
piesele lor pentru încălzirea tutunului şi/sau
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării, produse
din tutun cu scopul a fi încălzite, tutun, articole
pentru fumători, chibrituri.
 

 
───────

   
Se invoca: prioritatea nr. 067488 din data 

de 18.05.2017 si tara Japonia avand starea
acceptata. 
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36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07436
(151) 17/11/2017
(732) S.C. TURQUOISE STUDIO

DESIGN S.R.L., STR. DIONISIE
CEL MIC NR. 53, BL. 14, SC. B, ET.
1, AP. 3, CONSTANŢA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TURQUOISE studio design

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.15

(591) Culori revendicate:turcoaz, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi prelucrat, corn, fildeş, os de balenă
sau sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07437
(151) 17/11/2017
(732) UP CIPTRONIC SRL, STR.

MARGINASA NR. 43, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(540)

CASA CU CADOURI

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.24; 24.03.15; 09.01.10

(591) Culori revendicate:pantone= 576 verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrare de coşuri cadou cu obiecte selectate
pentru o ocazie sau un motiv special, organizare
de livrări de cadouri, împachetare de cadouri,
livrare de cadouri, ambalare cadouri.
40. Servicii de realizare de cutii pentru cadouri
personalizate (inscripţionare).
45. Servicii de selectare de cadouri
personalizate pentru terţi.

───────
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(210) M 2017 07438
(151) 17/11/2017
(732) HAUFE LEXWARE REAL

ESTATE ROMANIA SRL, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 48, ET.
4, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

TransyITvania Valley Cluj

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.23;
03.07.24; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator (programe),
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, programe
pentru computer (software descărcabil),
software înregistrat pentru computere,
programe înregistrate operate pe computer,
aplicaţii software de calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculatoare,
dispozitive periferice pentru computer, platforme
de software de calculator, sisteme de operare
a calculatorului, software informatic pentru
sisteme de poziţionare globală, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software de dezoltare a unui site web,
aplicaţii software, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală, programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, software
de calculator pentru testarea vulnerabilităţii
calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare,
interfeţe de acces pentru reţele cu circuit privat,
software de calculator pentru colectarea de
date, software de calculator pentru administrarea
reţelelor, software de calculator pentru căutare
de date, software de calculator pentru
integrarea aplicaţiilor şi a bazelor de date,
software pentru automatizarea arhivării de date,
software de operare încorporat, software pentru
realitate augmentată, controlere fără fir pentru

monitorizarea şi controlul de la distanţă a funcţiei
şi stării sistemelor de securitate, servere cloud,
instrumente pentru dezvoltarea de software
de calculator, software de calculator pentru
acţionarea de vehicule, software de monitorizare
de reţele tip cloud, software pentru telefoane
mobile, aplicaţie software pentru servicii de
cloud computing, software pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, aplicaţii software pentru
telefoane mobile, software de calculator folosit
pe dispozitive electronice digitale mobile şi
alte aparate electronice de larg consum,
software de grafică pe calculator, programe
pentru jocuri de calculator, jocuri video pe
discuri, software pentru jocuri de calculator
utilizat pentru jocuri interactive online, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoane mobile şi celulare, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o reţea
globală de calculatoare, software de calculator
interactiv care furnizează informaţii de navigaţie
şi călătorie, software de proiectare asistată de
calculator, software de calculator pentru controlul
accesului la calculatoare, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini digitale, software de calculator adaptat
pentru utilizarea în operarea calculatoarelor,
software de calculator pentru comunicarea
între calculatoare printr-o reţea locală, software
de calculator pentru integrarea aplicaţiilor şi
a bazelor de date, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor şi
internetului de către copii, software de calculator
menit să faciliteze servicii de teleconferinţă,
video conferinţă şi videotelefon, software
de calculator pentru publicitate, software de
calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile şi alte aparate electronice de
larg consum, instrucţiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare şi
software de calculator, îndeosebi pe dischete
sau cd-rom-uri, suporturi de date magnetice
care conţin programe informatice înregistrate,
programe de calculator de orice tip, indiferent de
suportul de înregistrare sau difuzare, programe
înregistrate pe suport magnetic sau descărcate
dintr-o reţea informatică externă, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat.
16. Manuale de instrucţiuni (tipărituri) referitoare
la software de calculator, cataloage referitoare la
software de calculator, manuale (tipărituri) pentru
utilizare software, programe de calculator sub
formă tipărită, programe de procesare a datelor
în formă tipărită.
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35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
servicii de comerţ cu privire la software de
calculator, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în bazele de date computerizate, servicii
de publicitate şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate online,
consultanţă privind publicitatea şi conducerea
afacerilor, servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
consultanţă pentru cercetări şi studii de piaţă,
actualizare şi întreţinere de date din baze de
date informatice, servicii în domeniul inteligenţei
afacerilor (business intelligence).
37. Instalare de sisteme de informaţii
computerizate, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia de hardware pentru computere,
inclusiv de sisteme de calculatoare şi reţele
de calculator, construcţii, reparaţii, servicii de
instalare (îndeosebi sisteme de calcul, reţele de
calculatoare, reţele de telecomunicaţii, sisteme
de automatizare, supraveghere), servicii de
instalare, de implementare, de întreţinere şi de
reparare în domeniile: sisteme de calculator,
reţele de calculator şi hardware de calculator.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
furnizarea accesului la reţelele globale de
computere sau internet, furnizarea accesului la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
forumuri pe internet, telecomunicaţii (inclusiv
pe reţeaua internet), telecomunicaţii, servicii de
transmisie de date între sisteme informatice
interconectate, comunicarea cu terminale de
computere şi acces internet, furnizarea accesului
la platforme pentru comerţ electronic pe internet,
acces la conţinut, pagini de internet şi portaluri.
41. Servicii de pregătire în domeniul dezvoltării
de software, servicii de instruire în materie
de sisteme informatice, servicii educaţionale, şi
anume, organizarea şi conducerea de cursuri,
seminarii, ateliere de lucru (workshop-uri) şi
predări de lecţii în domeniul implementării
şi dezvoltării programelor de computer şi
distribuirea de materiale de curs în legătură cu
acestea, elaborarea şi publicarea materialelor
educaţionale pentru alţii în domeniul dezvoltării
şi implementării programelor de calculator,
folosirii programelor de computer, cursuri
de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicităţii, promovării, marketingului
şi managementului, asistenţă profesională
individualizată (coaching), ateliere organizate
în scopuri educative, organizarea şi susţinerea

de conferinţe, congrese, colocvii şi seminarii,
organizare de concursuri, cursuri, cursuri de
corespondenţă, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât cele publicitare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile, furnizare de tutoriale
online, organizare de cursuri (webinare).
42. Servicii it şi anume, dezvoltare software,
programare şi implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, dezvoltare
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
dezvoltare de soluţii software pentru furnizorii
şi utilizatorii de internet, servicii de consiliere
şi de dezvoltare de software de calculator,
servicii de consultanţă în domeniul dezvoltării
de produse şi al îmbunătăţirii calităţii produselor
software, servicii de găzduire, software ca şi
serviciu şi închiriere de software, închirierea
hardware-ului şi facilităţilor pentru calculator,
consultanţă it, servicii de consiliere şi asigurare
de informaţii, securitate, protecţie şi reconstituire
it, servicii de duplicare şi conversie a datelor,
criptografierea datelor şi servicii de codificare,
analiza sistemelor informatice, dezvoltare de
sisteme informatice, servicii de integrare a
sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice şi reţele de calculatoare, controlul
calităţii referitoare la sisteme de calculatoare,
consultanţă privind asigurarea calităţii, teste de
control al calităţii, supravegherea proceselor
pentru asigurarea calităţii, testare de software
de calculator, testare de hardware de calculator,
servicii pentru testarea utilizabilităţii paginilor
web, consultanţă în materie de testare a
sistemelor de aplicaţii informatice, dezvoltare şi
testare de metode de calcul, de algoritmi şi
de software, configurare de sisteme şi reţele
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, analiză privind exploatarea de date,
servicii de reţele informatice, servicii tehnologice
în domeniul calculatoarelor, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă, testare, autentificare şi controlul
calităţii, găzduire de platforme pe internet,
programare de software pentru platforme de
comerţ electronic, găzduire de platforme de
comerţ electronic pe internet, consultanţă
privind crearea şi proiectarea de site-uri
web pentru comerţ electronic, proiectare şi
dezvoltare de programe de securitate pe
internet, stocare electronică de date, programare
pentru calculatoare pentru stocarea de date,
programare de software pentru gestionarea
bazelor de date, conversie multiplatformă de
conţinut digital în alte forme de conţinut
digital, servicii de asistenţă în domeniul
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tehnologiei informaţiei, servicii de asistenţă
şi întreţinere pentru software de calculator,
prestare de servicii de asistenţă online pentru
utilizatorii de programe de calculator, cloud
computing, furnizare de sisteme informatice
virtuale prin tehnică cloud, consultanţă în
domeniul reţelelor şi aplicaţiilor pentru cloud
computing, programare de software de operare
pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing, proiectare şi dezvoltare
de software de operare pentru accesarea
şi folosirea serviciilor de cloud computing,
crearea şi întreţinerea de site-uri web
pentru telefoane mobile, design de software
pentru computer, design pentru sistemele de
computer, proiectare şi design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, servicii de
motoare de căutare pe internet, instalare de
software pentru computer, mentenanţa software-
urilor de computer, actualizarea software-
urilor de computer, analiză software-ului de
computer, crearea şi mentenanţa website-
urilor pentru alţii, găzduirea site-urilor web,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, servicii de backup
informatic de la distanţă, servicii de motoare
de căutare pe internet, furnizare de servicii
de aplicaţii informatice (ASP), şi anume
găzduire de aplicaţii software de calculator
pentru terţi, cercetare privind programarea pe
calculator, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic, servicii it în
legătură cu stocarea electronică de date, servicii
de inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, administrare de servere, furnizare de
baze de date în domeniul tehnologiei informaţiei,
calculatoarelor şi sistemelor informatice, servicii
de asistenţă tehnică, inclusiv servicii de
gestionare de infrastructură de la distanţă şi la
faţa locului pentru monitorizarea, administrarea
şi gestionarea sistemelor publice şi private de it
şi aplicaţii cloud computing, servicii de software
pentru mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare
de software pentru aplicaţii mobile, inclusiv soluţii
client, client/server şi de tip cloud, la comandă,
la pachet sau găzduite, cu asistenţă pentru
toate, coordonarea sistemelor de operare la
nivel înalt şi a platformelor cloud, dezvoltare de
materiale educaţionale pentru terţi în domeniul
dezvoltării şi utilizării aplicaţiilor software de
calculator şi în domeniul utilizării afacerilor şi
activităţilor comerciale privind aplicaţiile software
de calculator.
45. Consultanţă privind acordarea de licenţe
pentru software, licenţierea software-urilor de

computer, servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────

(210) M 2017 07439
(151) 17/11/2017
(732) SC MEDIRYO SHOP SRL-D,

STR. PONTONIERILOR NR.
55, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Consumabile de top la
preturi mici Market MED

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.13.25; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/11/2017

(210) M 2017 07440
(151) 17/11/2017
(732) EXPRESS TAXISS EUROSERVICE

SRL, ŞOSEAUA GIURGIULUI
NR. 24, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

COMPANIA DE TAXIMETRE
EXPRESS TAXISS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 24.15.02; 24.15.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2017 07441
(151) 17/11/2017
(732) SCANDIA ROMANA S.A., STR.

MORILOR, NR. 45, SIBIU, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550263, RO,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. ION BREZOIANU NR.
27, ET. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LITORAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2017 07442
(151) 17/11/2017
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335, B,
ROMANIA

(540)

TEXXY

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 03.01.06;
03.01.24; 27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2017 07443
(151) 17/11/2017
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335, B,
ROMANIA

(540)
MODA CU CHEF DE VIATA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2017 07444
(151) 17/11/2017
(732) CSU ŞTIINŢA BUCUREŞTI,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
313, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BUFNIŢELE DIN REGIE

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 03.07.24;
21.03.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, gri, galben,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 07445
(151) 17/11/2017
(732) MOGUŢ JUNIOR SRL, COMUNA

ALMAŞU MARE NR. 37, JUDEŢUL
ALBA, NĂDĂSTIA, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
CUPTORUL FERMECAT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, drojdie, praf de
copt.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2017 07446
(151) 17/11/2017
(732) HOSPITALITY BRANDS SRL,

BD-UL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP.
30, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

Fabrica de papanaşi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate și marketing, furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site,
servicii de comenzi online, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare.
41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de baruri şi snack-baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere.

───────

(210) M 2017 07447
(151) 17/11/2017
(732) HOSPITALITY BRANDS SRL,

BD-UL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Micărie

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate și marketing, furnizare de
informatii de afaceri prin intermediul unui site,
servicii de comenzi online, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare.
41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de baruri, snack-baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere.

───────
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(210) M 2017 07448
(151) 17/11/2017
(732) DANIEL BADEOAN, STR.

SADULUI NR. 7A-7B, BL. M4A2,
SC. C, ET. 10, AP. 158, SECT. 3
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

DMBIKE let's ride together

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.12; 26.03.01;
18.01.21

(591) Culori revendicate:alb, gri, galben,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Biciclete, biciclete pliabile, biciclete electrice,
biciclete cu pedale, biciclete de munte, biciclete
pentru curse.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2017 07449
(151) 17/11/2017
(732) NYRVUSANO

PHARMACEUTICALS SRL, STR.
PETRU ȘI PAVEL, NR. 61B, ET. 1,
AP. 5, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Nyrvusal

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare pentru
uz uman, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente alimentare pe bază de vitamine,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente antioxidante, preparate naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2017 07450
(151) 17/11/2017
(732) THREE POINT MEDIA S.R.L.,

STR. CERNĂUŢI NR. 17-21,
PARTER, COMPLEX CITADELA
RESIDENCE, BL. I, AP. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)
EVENTADOR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicaţii software (programe), aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale prin
internet, aplicaţie software pentru servicii de
cloud computing, aplicaţie software pentru
telefoane mobile (programe).
35. Marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea şi
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organizarea afacerilor, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, intermediere de
contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte pentru
terţi pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distributie de produse în scopuri
publicitare, promovarea vânzărilor (pentru terţi),
închiriere de material publicitar, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea de
contracte (pentru terţi), publicitate, în special
dezvoltare strategică şi planificarea campaniilor,
proiecte şi evenimente, şi anume planificarea
şi supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale pe internet,
în alte reţele de date, în servicii online,
precum şi prin tehnici multimedia, organizare
şi realizare de prezentări multimedia în
scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere şi publicare
de texte publicitare, servicii de planificare pentru
publicitate, publicarea de produse de imprimerie
(şi în format electronic) în scopuri publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, difuzarea de anunţuri publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare (gestionarea) de date în
reţele de date computerizate, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate online, servicii de
comenzi online, închiriere de spaţiu publicitar
online, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii online de prelucrare date, promovare,
publicitate, şi marketing pentru pagini web
online, promovare online de reţele infomatizate
şi pagini web, publicitate la produse şi
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcţie de căutare, furnizare

de infomaţii comerciale din baza de date
online, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, servicii de infomaţii comeciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul fişierelor
computerizate, publicarea textelor publicitare,
publicitate, pregătirea secţiunilor publicitare,
închirierea de materiale publicitare, publicarea
textelor publicitare, scrierea textelor publicitare,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
închirierea spaţiilor publicitare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, servicii online de prelucrare a datelor,
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice.
38. Furnizarea accesului la informaţii memorate
în baze de date, inclusiv pe internet, şi
prin internet şi în special şi prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet,
punerea la dispoziţie a unui portal online,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, în special furnizare
de acces la aplicaţii, transmisie electronică
de date, software de calculator, precum şi
conţinuturi audio, video sau multimedia către
terminale mobile prin reţele de comunicaţii
locale sau globale, furnizarea şi închirierea
timpilor de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru mesaje
şi buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
servicii de forumuri de discuţii pe internet,
mesaje electronice
41. Publicare electronică, publicare multimedia,
publicare de broşuri, publicare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de afişe,
publicare de cataloage, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
publicare de publicaţii electronice, pregătirea
de texte pentru publicare, servicii de publicare
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online, publicarea de material multimedia online,
servicii de publicare de text electronic, servicii de
publicare, cu excepţia tipăririi.
42. Consultarea, evaluarea şi cercetarea în
domeniul dezvoltării software-lui de calculator
şi folosirea de aplicaţii software şi a datelor,
şi găzduirea aplicaţiilor software de calculator
şi a datelor pentru alţii, servicii de consultanţă
în software de telecomunicaţii de calculator
raportate la software de telecomunicaţii pentru
calculator folosite pentru a facilita interfeţele
dintre software şi hardware de calculator folosite
în dispozitivele de comunicaţii fără fir şi/sau
calculatoare, sau împreună cu reţele mixte
folosind dispozitive/calculatoare de comunicaţii
cu fir şi fără fir, stocare de date online, găzduire
de spaţii web online pentru terţi, pentru partajare
de conţinut online, găzduire de conţinut digital,
şi anume jurnale şi bloguri online, servicii de
administrare de site uri web şi hosting online
pentru terţi, crearea de pagini web stocate
electronic pentru servicii online şi pe internet,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice şi să distribuie propriile
sale conţinuturi şi imagini online.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2017/07379, publicat în data de 22.11.2017, cuprinsul 

clasei 20 a fost publicat eronat, corect fiind:  

Clasa 20:  Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn respectiv: dulapuri din 

lemn, divane din lemn, lăzi din lemn, pubele din lemn, grilaje din lemn, paleți 

din lemn, trofee din lemn (statui), firme din lemn, casete din lemn, busturi din 

lemn, butoaie din lemn, scări din lemn, jaluzele din lemn, figurine din lemn, 

statui din lemn, clanțe din lemn, sculpturi din lemn, cutii din lemn, sicrie din 

lemn, doage din lemn, benzi de lemn, panouri publicitare din lemn, șuruburi 

pentru lemn nemetalice, coșuri decorative din lemn, sculpturi realizate din 

lemn, rafturi din lemn(mobilier), cutii de depozitare (lemn), cutii pentru 

stivuit (lemn), rafturi (mobilier) din lemn, plăci de identificare din lemn, scări 

fabricate din lemn, figurine confecționate din lemn, araci din lemn tare, 

mânere rotunde din lemn, cutii decorative de lemn, capre de lemn (mobilier), 

capră de tăiat lemne, jaluzele din lemn (de interior), statuete ornamentale 

realizate din lemn, figurine ornamentale confecționate din lemn, sculpturi 

ornamentale realizate din lemn, panouri de lemn pentru mobilier, modele 

(ornamente) confecționate din lemn, vase din lemn pentru plante, rame din 

lemn pentru fotografii, rame din lemn pentru tablouri, obiecte de artă din 

lemn, cutii asamblate pentru ambalat (lemn), cutii pliabile pentru ambalaje 

(lemn), panouri decorative din lemn (mobilier), uși din lemn pentru mobilier, 

cutii portabile (recipiente) din lemn, rezervoare din lemn pentru depozitare, 

cârlige confecționate din lemn (perdele), cutii din lemn pentru depozitare, 

cutii de ambalat pliate (lemn), mobilier de grădină din lemn, scări pliabile 

confecționate din lemn, modele ornamentale realizate din lemn, mobilier 

casnic confecționat din lemn, mânere din lemn pentru sertare, cutii de scrisori 

din lemn, opritoare din lemn pentru uși, schelete de pat din lemn, storuri din 

lemn împletit (mobilier), cutii de lemn pentru sticle, indicatoare din lemn sau 

plastic, opritoare de fereastră de lemn, mânere din lemn pentru ferestre, 

etichete din lemn pentru plante, mobilier din înlocuitori ai lemnului, machete 

de mașini (ornamente) din lemn, recipiente pentru ambalare confecționate 

din lemn, lăzi de stocare confecționate din lemn, mobilier în miniatură 

confecționate din lemn, cutii de ambalare confecționate din lemn, cutii din 



lemn pentru ambalare industrială, lăzi de lemn pentru stocarea jucăriilor, 

cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor, uși prefabricate din lemn pentru 

mobilier, decorațiuni adezive de perete, din lemn (rame de tablouri), 

suporturi din lemn pentru panouri indicatoare, mânere rotunde pentru uși, 

din lemn, butoaie din lemn pentru decantat vinul, tăblițe din lemn sau 

materiale plastice, panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier, figurine 

de animale (ornamente) confecționate din lemn, machete de vehicule 

(ornamente) confecționate din lemn, machete de mașini (ornamente) 

confecționate din lemn, căzi de lemn (nu căzi de baie), cutii confecționate din 

lemn căptușit cu hârtie, dopuri din lemn de închidere a robinetului, decorații 

pentru masă (ornamente) confecționate din lemn, machete de figurine 

(ornamente) confecționate din lemn, machete de avioane (ornamente) 

confecționate din lemn, bețișoare din lemn pentru bomboane sau înghețată, 

cadre din lemn (mobilier) pentru aparate electronice, panouri din lemn 

pentru afișarea reclamelor (neluminoase), plăci din lemn pentru scopuri 

publicitare (neluminoase), cutii din lemn care pot fi stivuite, suporturi 

confecționate din lemn flexibil pentru saltele, machete la scară redusă 

(ornamente) din lemn, cadre din lemn (mobilier) pentru aparate electrice, 

tăvi din lemn care pot fi stivuite, bobine din lemn (pentru fire, mătase, șnur), 

cutii din lemn sau din materiale plastice, scări din lemn sau din materiale 

plastice, rafturi de depozitare pentru lemne de foc, mobilier în miniatură 

confecționat din fibră de lemn, forme confecționate din lemn pentru rame de 

tablou, recipiente sub formă de cutii confecționate din lemn, figurine cu eroi 

de acțiune (decorative) din lemn, busturi din lemn, ceară, ghips sau materiale 

plastice, lăzi de lemn cu sertare acoperite cu hărtie decorativă, benzi 

decorative din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier, statuete din 

lemn, ceara, ghips sau din materiale plastice, ornamente de sărbători din 

lemn, nu ornamente pentru brad, cutii pentru trusouri de nou-născuți (din 

lemn sau plastic), rafturi (mobilier) confecționate în principal din lemn, 

utilizate pentru depozitare, capace din lemn pentru recipiente utilizate la 

împachetarea bunurilor industriale, dopuri din lemn pentru recipiente 

utilizate la împachetarea bunurilor industriale, forme confecționate din 

înlocuitori ai lemnului pentru rame de tablou, obiecte de artă (din lemn, din 

ceară, din ghips sau din materiale plastice), recipiente confecționate din lemn 

(altele decât cele de uz casnic sau pentru bucătărie), crucifixuri din lemn, 



ceară, ipsos sau plastic, altele decât articole de bijuterie, recipiente din lemn 

(altele decât cele pentru uz casnic sau pentru bucătărie), benzi decorative din 

lemn pentru canturi utilizate pentru accesorii de geamuri, suporturi pentru 

frânghii de uscat rufe, din lemn sau materiale plastice, benzi decorative din 

lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier la comandă, statuete, figurine, 

lucrări de artă, ornamente și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips 

sau plastic; produse din plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, 

scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic. 

 


